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Du ledokšniai 
 

 Vienoje oloje kabojo du ledokšniai. Ola buvo labai šalta ir niūri, o saulės spinduliai 

dar niekuomet nebuvo apšvietę olos sienų. Tiesa, ola nebuvo visiškai atskirta nuo pasaulio. 

Kažkur tolumoje girdėjosi vėjo šniokštimas, kuris atnešdavo garsus iš išorės pasaulio pro po 

medžio šaknimis atsivėrusią olos angą. Kartais pro tą angą įsliūkindavo įvairių gyvūnų, 

dažniausiai pavargusių ir išsigandusių ir visi jie pasakodavo apie juos išorėje užgriuvusias 

bėdas ir nelaimes, nuo kurių pasislėpti jie ir įlindo į šią olą. Tik vienas keistas dalykas,- kad 

ir koks tas išorės pasaulis buvo baisus, nė vienas iš tų žvėrių ilgėliau oloje neužsibūdavo, 

praslinkus kiek laiko jie visi išeidavo ir niekuomet negrįždavo. Olos ledokšniams ir dar 

keliems oloje gyvenantiems vorams tai buvo aiškiausiais ženklas, kad išorės pasaulis yra 

baisi ir pavojinga vieta ir kas tik ten pakliūdavo, visuomet pražūdavo, nes kitaip argi jie 

negrįžtų į jų mielą ir saugią olą. 

 Vieną dieną į olą įsliūkino barsukas. Jis nei nuo ko nors bėgo, nei slėpėsi, jam tik 

rūpėjo susirasti jaukią vietelę peržiemoti. Tai buvo keistas svečias. Jis niekuo nesiskundė ir 

atrodė visiškai patenkintas išoriniu pasauliu. Jis pasakojo apie nuostabias pievas, pilnas 

gėlių, apie čiurlenančius upelius, žaismingai šokinėjančius per pakelėje sutiktus akmenis ir 

svarbiausia, jis pasakojo apie nuostabią saulę, kuri suteikia visam gyvenimui džiaugsmo ir 

šilumos. Pradėjęs pasakoti apie saulę, barsukas šiek tiek susinepatogino, tad ledokšniai tuoj 

pat jo paklausė, kodėl jis jaudinasi. Šis atsakė: „matote, gerbiamieji, saulė teikia džiaugsmą 

visiems, tik ne ledo gabalėliams, nes jai nušvitus jie sunyksta ir ištirpsta. Tad labai 

atsiprašau, kad pasakoju jums taip smagiai apie tai, kas jums reikštų tikrą mirtį”. Sumišo 

ledokšniai. Viena vertus, barsuko žodžiai patvirtino jų įsitikinimą, kad išorės pasaulis yra 

baisus ir negailestingas, bet jo pasakojme buvo ir džiugių žodžių apie šviesą, džiaugsmą ir 

gyvenimo šokį. Suprato ledokšniai, kad visa tai ne jiems, o tik išrinktiesiems, kuriuos 

apdovanojo saulė savo malone šildydama, o ne žudydama. 

 Gyvenimas oloje tęsėsi. Tik ledokšnių širdyse vietoj džiaugsmo dėl turimo saugumo 

gimė jiems uždrausto pasaulio ilgesys. Pasaulio, kuriame ir jie galėtų regėti gėlių pilnas 

pievas, klausytis ne atšiauraus vėjo gaudimo o žaismingo upelio čiurlenimo, pasaulio, 

kuriame jiems nereikėtų bijoti saulės šilumos ir šviesos.  

 Vieną dieną jiems taip besvarstant apie išorinį pasaulį įvyko siaubingas dalykas. 

Girių šernas užsimanė paskanauti medžio šaknų, kurios buvo išsiraizgiusios virš ledokšnių 

olos. Jis savo iltimis kasė vis giliau ir giliau, versdamas vieną akmenį po kito ir 

kramsnodamas atsivėrusias šaknis. Atvertus vieną iš šaknų, saulė staiga suspindo į vieno iš 

ledokšnių, prikibusio prie akmens, nugarą. Keistas, pakylėtas, beveik sakralus jausmas 

apėmė ledokšnį. Nepažinta iki šiol realybė palietė jį. Per visą jo būtį prasiskverbė šviesa ir 

apšvietė visą olą. Kiekviena, nuo amžių paslėpta detalė buva paliesta netikėtai į tamsą 

prasiskverbusių spindulių. Ledokšnis buvo apimtas ekstazės, rodos kiekviena jo mažo 

kūnelio dalimi sklido dieviška šviesa ir šiluma. „Ką tu darai ?”, - siaubo apimtas sušuko 

kitas ledokšnis. „Ar tu nesupranti, kad žūsi ?”, - tęsė jis. Tuojau pat pasikvietęs pažįstamą 

ežį paprašė, kad šis prineštų pabirusių miško lapų ant susidariusios duobės, uždengdamas ją 
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nuo saulės spindulių, ir taip apsaugotų draugą ir jį patį nuo garantuotos pražūties. Viską 

sutvarkius jis atsigręžė į ekstazėje paskendusį draugą ir stipriai jį išbarė, pabrėždamas 

neatsakingą jo elgesį ir naivų pasitikėjimą gyvenimo atnešamomis naujovėmis. Euforijai 

praėjus, „kaltasis” ledokšnis labai susigėdo, visų atsiprašė ir gyvenimas oloje ėmė tekėti 

įprasta vaga. 

 Gal būt šioje istorijoje čia ir galėtume padėti tašką, bet atsitiko nenumatytas dalykas. 

Į olą išliaužė žmogus. Jis buvo pavargęs ir sušalęs. Atrodo bus pasiklydęs miške ir 

nerasdamas kelio į namus, nusprendė praleisti naktį oloje, nes lauke prasidėjo stipri liūtis. 

Gal būt šis netikėtas svečias, kaip ir daugelis prieš jį buvusių, būtų niekuo neįsimintinas, jei 

ne staiga įvykusi nelaimė. Stipri liūtis išjudino šlaito akmenis ir jie riedėdami užvertė įėjimą 

į olą. Žmogus liko įkalintas viduje. Jis bandė visaip nustumti olos angą užvirtusius akmenis, 

bet jie buvo per sunkūs ir praplušėjęs visą naktį, žmogus parkrito liūdnas ant olos grindų, 

supratęs, kad pačiam išsivaduoti jam niekaip nepavyks. 

 Visus šiuos įvykius iš palubės tyliai stebėjo abu ledokšniai. „Mes galime jį išgelbėti”, 

- tyliai sušnabždėjo vienas jų. „Ką tu čia dabar paistai”, - nesutiko kitas, - „mes tokie maži, 

kaip mes jam padėsime?”. „Galėtume paprašyti ežį pašalinti lapus nuo virš mūsų 

atsivėrusios ertmės, tuomet saulės šviesa patektų į vidų ir žmogus suprastų, kad lubos čia 

labai plonos ir per jas galima išsikasti į paviršių”. „Bet juk tai reikštų mudviejų mirtį”, - 

išsigandęs atsiliepė kitas ledokšnis, - „jei atidengsime olą, saulė nevaržomai mus apšvies ir 

mes ištirpsime, ar nepagalvojai apie tai?”. „Taip", - tyliai atsiliepė pirmasis ledokšnis, 

„galvojau apie tai ir vis tik noriu tam žmogui padėti”. „Gerai jau”, - nusileido ir antrasis 

ledokšnis, -„dėl gero tikslo negaila ir mirti, pašauksiu ežį”. Ežys netruko nurinkti lapus nuo 

plyšio olos lubose ir visi nerimąstingai ėmė laukti patekančios saulės. 

 Žmogus net neįtarė, kokia drama vyko jam virš galvos. Sušalęs, pavargęs gulėjo 

paskendęs savo liūdnose mintyse, galvodamas apie jį ištikusią negandą. Staiga virš galvos 

sužibo nežymi švieselė. Ji vis stiprėjo, augo, keisdama spalvą iš rausvos į vaiskiai auksinę. 

Žmogus atidžiau įsižiūrėjęs pastebėjo, kad tai per plonytį ledo varveklį lūžtantys kylančios 

saulės spinduliai. Daug nelaukęs, pasičiupo šalia gulinčią nudžiūvusią šaknį ir ėmė baksnoti 

į apšviestą vietą. Ant galvos pasipylė žemių grumstai, akmenukai, žemyn nukrito ir abu 

ledokšniai. Tačiau plušantis žmogus viso to nematė, jo akys buvo įsmeigtos į vis didėjantį 

plyšį virš jo galvos, netrukus jis pasidarė toks didelis, kad žmogus galėjo nesunkiai pro jį 

išlįsti laukan. Prieš išlipdamas pasilenkė pasiimti savo daiktų ir šalia krepšio pastebėjo 

gulinčius du ledokšnius. ,,Tai jie taip nuostabiai spindėjo saulės šviesoje”, - pagalvojo 

žmogus ir atsargiai paėmė juos į rankas. Keista, pamanė žmogus, šie varvekliai visai ne šalti 

ir netirpsta mano rankose. Atidžiau įsižiūrėjęs žmogus pamatė, kad tai visai ne ledokšniai, o 

dvi dailios kvarco kristalo lazdelės.  

 Iš surastųjų kristalėlių žmogus pasidirbino pakabuką ir nuolat nešiojosi jį ant kaklo, o 

saulės spindulėliai smagiai žaisdavo kvarco briaunose. Kartą žmogus netgi susapnavo 

sapną. Gal tai buvo visai ne sapnas, bet vieną naktį jam pasirodė, kad girdi tuos kristalėlius 

kalbantis. Jie džiūgavo, kad išdrįso pagelbėti žmogui ir dabar patys kasdien gali džiaugtis 

saulės šviesa. Be to, jei ne šis įvykis, jie taip būtų ir nesužinoję, kad yra ne ledokšniai, o 

nuostabūs kristalai. 


